
Ogłoszenie

Przewodniczący Rady Gminy Jaktorów zaprasza na Sesję Rady Gminy, która odbędzie się w
dniu 29 grudnia 2014 r. o godz. 17:00 w Zespole Szkół Publicznych w Jaktorowie, przy ul.
Chełmońskiego 4

Porządek obrad:
1. Otwarcie III Sesji Rady Gminy.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) oddelegowania  przedstawiciela  Gminy  Jaktorów  do  Zgromadzenia  Związku
Międzygminnego ,, Mazowsze Zachodnie’’ z siedzibą w Mszczonowie,

b) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości ( dz. nr 203/6)
c) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, ( dz. nr 478/2)
d) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dz. nr 486/13)
e) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dz. nr 155/17)
f) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, (dz. nr 475/3)
g) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, ( dz. nr 509/1)
h) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jaktorów na lata 2014-2031,
i) zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Jaktorów na rok 2014.

4. Dyskusja i przyjęcie budżetu Gminy Jaktorów na rok 2015 oraz uchwalenie uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  na lata 2015-2031.
a) wniosek Wójta Gminy w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok

2015 oraz  w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2015-2031

b) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniający wniesione
przez Wójta  zmiany wraz  z uzasadnieniem,  oraz projektu uchwały  w spawie
uchwalenia  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2031 uwzględniający
wniesione przez Wójta zmiany,

c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
d) odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
e) dyskusja,
f) głosowanie nad wniesionymi poprawkami,
g) głosowanie nad projektem uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Jaktorów na lata 2015-2031
h) głosowanie nad projektem  Uchwały Budżetowej  na rok 2015

5. Przyjęcie planu pracy Rady Gminy na rok 2015.
6. Sprawy organizacyjne.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Przyjęcie protokółów z poprzednich sesji Rady Gminy.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

                                                                                                         Przewodniczący Rady
Gminy
                                                                                                                   Mirosław Byczak


